O Projeto

Atuação social

Um plano vencedor. Assim pode ser resumido o projeto Vôlei
Renata, que comemorou 10 anos de criação em 2020. O time sediado em
Campinas alia o alto desempenho com ações sociais e colhe frutos pelo
seu bom rendimento, baseado em três pilares: atuação social, categorias
de base e alto rendimento. Dentro de quadra, títulos e conquistas, e fora
dela, doações recorde de alimentos e o uso do esporte como ferramenta
de educação, através do Instituto Compartilhar.

Parceria com o Instituto Compartilhar, que tem
como presidente o técnico Bernardinho, desde
2010. Esse trabalho consiste em assistir 350
crianças, entre 7 e 14 anos de idade, em cinco
núcleos (escolas municipais de Campinas e Itu),
com aulas de mini-vôlei no contra turno escolar, na
própria instituição de ensino.

A parte social conta com a participação de mais de 600 crianças por ano,
no qual os valores do esporte são passados em parceria com o Instituto
Compartilhar, presidido por Bernardinho. Mais de 2000 jovens já
participaram do projeto desde o seu início em 2010.

Antes da pandemia, os ingressos para as partidas
eram trocados por um quilo de alimento não
perecível e o total arrecadado é doado ao Banco
Municipal da cidade, que possui 170 entidades
cadastradas e beneficia com essas doações 50 mil
pessoas. Desde 2010, já foram arrecadadas mais
de 120 toneladas de alimento no Taquaral. Mesmo
com os portões fechados, o time segue doando
alimentos.

Nas categorias de base, o time oportuniza a jovens com idade entre 14 e
20 anos a chance de se tornarem atletas profissionais de vôlei. Ao longo
destes anos, uma série de jovens talentos foram revelados nas categorias
de base e vários tem passagens pelas Seleções Brasileiras das
respectivas categorias, inclusive no time montado para 2020/2021.

Ao lado da Selmi, o Vôlei Renata deu oportunidade
para mais de 500 jovens atletas através de peneiras
organizadas no Ginásio do Taquaral e formou novos
jogadores, que chegaram ao time principal nas
últimas três temporadas.

Tão importante quanto os outros, o terceiro, que é o da alta performance,
garante a visibilidade do projeto e inspira crianças e atletas de base a
praticarem suas atividades.

André Heller

Embaixador/Coordenador técnico
Campeão Olímpico em Athenas-2004, Heller chegou
ao projeto em sua fundação ainda como jogador.
Depois de quatro temporadas defendendo a equipe,
se manteve em Campinas, agora fora das quadras,
bem próximo ao time no dia-dia.

Maurício

Embaixador
Duas vezes medalhista de ouro em Olimpíadas
(1992 e 2004), entre tantos outros títulos, Maurício
possui grande experiência dentro e fora das
quadras. Também está no projeto desde sua
criação e tem papel importante na gestão e
atendimento aos patrocinadores.

Marcos Pacheco
técnico

Com currículo extremamente vencedor, com 12 finais
de Superliga e sete títulos, o treinador vai para sua
segunda passagem no projeto campineiro.
Na temporada 2012/2013, levou o time à final do
Paulista. É o único treinador a vencer as três
divisões do maior torneio nacional.

Títulos
2012/ 2013

Vice-campeão Copa São Paulo
Vice-campeão Paulista
Campeão Jogos Abertos do interior

2013/2014

Vice-campeão Paulista
3º lugar Superliga

2014/2015

Campeão Copa São Paulo
Vice-campeão Copa Brasil

2015/2016

Vice-campeão Copa Brasil
Vice-campeão Copa São Paulo
Vice-campeão Superliga
3º lugar Paulista

2016/2017

Vice-campeão Supercopa
3º lugar Copa Brasil

2018/2019

Vice-campeão Copa São
Paulo

2019/2020

Campeão Copa São Paulo
Vice-campeão Paulista

2020/2021

Campeão Paulista

Vôlei Renata 2021-2022
1 Cristiano

4 Canuto

8 Demian González

9 Temponi

11 Judson

1,92m - 19/10/1996
Levantador

1,95m - 02/05/1990
Ponteiro

1,92m - 21/02/1983
Levantador

1,91m - 11/02/1986
Ponteiro

2,01m - 05/12/1998
Central

O jovem levantador vai para sua
segunda temporada no Vôlei
Renata. para a temporada Apesar
da pouca idade, é rodado, atuando
em diversas equipes do cenário
nacional, como Cruzeiro e Montes
Claros. Campeão Paulista em
2020.

Campeão da Copa São Paulo com
o Vôlei Renata, o ponteiro vai para
sua segunda passagem pelo time
campineiro depois de uma
temporada atuando na Romênia.
Tem como principal característica
o passe.

O argentino vai para sua 5ª
temporada seguida no comando do
ataque do Vôlei Renata. Em toda
sua história no projeto, com mais
de 150 jogos, ajudou a equipe a
disputar quatro finais. Campeão da
Copa São Paulo e do Paulista.

Um das lideranças técnicas e
referência dentro e fora de quadra
no Vôlei Renata, Temponi está em
sua terceira passagem pelo
projeto. Ultrapassou a marca de
100 jogos pelo projeto. Campeão
Paulista em 2020.

O jovem central atuou no América
Claros/América Vôlei na última
temporada. Classificado aos
playoffs da Superliga, ele terminou
como sexto melhor bloqueador do
torneio, com 47 pontos no
fundamento.

12 Alê

14 Barreto

16 Lucão

17 Evandro

1,91m - 30/09/1997
Líbero

2,04m - 24/06/1997
Central

2,10m - 06/03/1986
Central

2,05m - 27/12/1981
Oposto

Um dos destaques da última
Superliga. Ele terminou como um
dos principais jogadores do
torneio em sua posição e fechou a
Superliga como segundo melhor
passador, com 75% de perfeição
no fundamento, e acabou
convocado para a Seleção
Brasileria.

Com passagens pela seleção de
base em todas as categorias,
comandou o bloqueio do Vôlei
Renata na última temporada. É um
dos remanescentes do título
paulista conquistado pelo projeto
campineiro na última temporada.

Campeão Sul-americano e da Liga
das Nações com a Seleção
Brasileira em 2021, o central
desembarca em Campinas como
principal reforço apra a
temporada. No currículo, ele ainda
carrega a medalha de ouro no
Rio-2016 e seis títulos de
Superliga.

Mais um campeão olímpico
abrilhantando o projeto. Campeão
Mundial de Clubes, em 2016 e
eleito melhor oposto da
competição, o jogador volta ao
Brasil depois de uma passagem
pelo mundo árabe. Carrega o
entrosamento com González, pois
atuaram juntos na Argentina.

categoria de base
18 Carlos Arthur

5 Sérgio

10 Lima

13 Nasser

2,01m - 19/12/2001
Central

1,97m - 01/12/2002
Ponteiro

1,91m - 04/01/2001
Ponteiro

1,96m - 18/02/2001
Ponteiro

Mais um formado na base do Vôlei
Renata que ganha espaço no
elenco adulto.Está sendo
desenvolvido há três temporadas e
vem ajudando nos treinos.

O jovem catarinense vai para sua
terceira temporada no projeto do
Vôlei Renata Ganhou oportunidade
nos últimos anos atuando como
oposto, mas ganhou espaço e foi
titular em duas partidas nesta
temporada.

Mais um destaque das categorias
de base que ganha espaço no
adulto. Ano passado disputou o
Mundial sub-19 com a Seleção
Brasileiro e fez parte do elenco do
Vôlei Renata, entrando em partidas
na reta final da Superliga.

Uma das revelações da base do
Vôlei Renata, vem ajudando a
equipe durante o Campeonato
Paulista jogando como oposto,
mas é ponteiro de origem. Uma de
suas especialidades é o saque.

